
Ms Repo ry:n toimintakertomus vuodelta 2020
Yleistä
Vuosi 2020 oli seuramme 90. toimintavuosi. Jäsenmäärä oli 31. joulukuuta 2020 177 henkilöä,
joista yksi on kunniapuheenjohtaja, kunniajäseniä kaksi henkilöä, vapaajäseniä 19. Ulkojäseninä
seurassamme on viisi henkilöä ja lisäksi seurallamme oli 12 koejäsentä.
Hirvipeijaiset pidettiin 7.3.2020 ms. Erän kanssa yhteiset, samalla juhlittiin myös Revon 90V
taivalta, joka on kunnioitettava ikä yhtenäiselle metsästysseuralle.
Jäsenistölle järjestettiin myös saunailta majalla 13.6.2020, iltamat oli vapaammat, ei turhaa
pukuloistoa, vaan seuramme näköiset juhlat.
Seura anoi juhlavuoden kunniaksi kunniakirjoja sekä -merkkejä ansioituneille jäsenille.
Seuramme vuosikokous oli 16. elokuuta, kesäkokous pidettiin myöskin 16. elokuuta seuramme
tulevan jahtivajan pihalla. Jäsenistö otti omat jakkarat mukaan jotta saatiin pidettyä turvavälit.
Suurpedoista, susista ja ilveksistä, havaintoja tehdään todella usein.
Korona sekoitti metsästäjien jahteja hieman, jahtipäälliköt ohjeistivat kuitenkin hyvin jotta vältyttiin
suuremmilta murheilta. Ampumaharjoitukset vietiin läpi pienillä osallistujamäärillä. Ampumakoetta
ei tarvinnut uusia jos meni vanhaksi, tämä sääntö tuli valtakunnalliselta tasolta.
Toivotaan että vuosi 2021 tulisi olemaan näiltä osin selkeämpi, vaikkakin kaikkeen tottuu.

Toiminta

Johtokunta
Vuosikokous päätti pitää johtokunnan samana vielä vuoden 2020 kuin 2019, tähän oli syynä
koronan siirtämä vuosikokous.
Seuramme puheenjohtajana toimi vuonna 2020 Kimmo Suominen, sihteerinä Mikko Luostarinen,
rahastonhoitajana Matti Karhunen. Johtokuntaan kuuluivat Kilpeläinen Esa, joka toimi
varapuheenjohtajana, Aalto Niko, Timo Kyrölä, Janne Rekola, Tommi Puntala, Kaskinen Jari,
Keskitalo Antti, Rinnola Matti ja Lehtonen Juha-Martti.

Jaostoja ja toimikuntia oli seurallamme toimintamme pyörittämiseen seuraavasti:

Kenneljaosto
Kokoonkutsujana Marko Hannula.
Jaosto kokoontui kerran. Joulukuussa yhdessä Nousiaisten Ms Paukku r. y: n kanssa järjestettyihin
48. kansainvälisiin hirvihaukkukokeisiin osallistui 17 koirakkoa, joista kuusi haukkui ykkösen, yksi
kakkosen, yksi haukkui kolmosen ja loput jäi vaille kunnollista hirvityöskentelyä. Kokeita
sponsoroivat Isokouvola Oy, Timanttiporaus Raine Hiippavuori, Turun Työkone oy sekä
metsästysseurat Repo ja Nousiaisten Paukku. Palkintoina oli XXL-liikkeen lahjakortteja sekä pieniä
tuotepalkintoja.
Seuramme koiria on osallistunut niin ajokokeisiin kuin hirvenhaukkukokeisiin.
Korona rajoitti osallistumista näyttelyihin, monia näyttelyjä peruttiin.

Kilpailujaosto.
Kokoonkutsujana Antti Heinonen
Jaosto järjesti vuonna 2020 harjoitusammuntoja 14 kertaa kiväärillä sekä 14 kertaa haulikolla.
Järjestimme yhteistyössä RHY:n kanssa myös virallisen ampumakokeen kiväärillä ja jousella.
Harjoitusten pääsääntöinen ampumatapa oli 4 seisovaa sekä 6 liikkuvaa.
Lisäksi joka kuun ensimmäisenä tiistaina ammuttiin kurkistusammuntaa sekä 75m että 100m
matkalta. Ampumakilpailuja ei järjestetty Korona-tilanteesta johtuen.



Hirvijaosto
Kokoonkutsujana Esa Kilpeläinen.
Jaosto kokoontui 4 kertaa. Jaosto vastasi pääosin hirvieläinjahdin organisoinnista yhdessä
jahtipäälliköiden kanssa. Keväällä jaosto organisoi lahtivajan siivouksen ja hankki syksyksi vajalle
tarvittavat pientarvikkeet.
24.lokakuuta jaosto järjesti naistenpäivän hirvijahdissa, vieraita oli mukana kolmetoista henkeä.
Jaosto järjesti jäsenille nuolukiviä maastoon viemisiksi, sekä syksyn hirvijahdissa mukana olleille
koirille muonasäkit kiitoksena hyvistä haukuista! Syksyn jahdissa vieraita oli mukana 29 kertaa,
suurin osa oli kuitenkin ilman asetta. Muutama Erän hirvimies oli mukana jahdeissamme,
onnistuivat myös kaatohommissa.

Majatoimikunta
Kokoonkutsujana Timo Nurmi
Talkoita ei majalla pidetty koronan vuoksi. Majaisäntä on hoitanut majan alueen siistimisen ja
kunnossapidon. Iso kiitos Timolle! Majan käyttö oma väki 21 kertaa, vieraita käyttäjiä 3 kertaa.

Maanvuokraustoimikunta
Kokoonkutsujana Arto Numminen
Toimikunnan tehtävänä on ohjata metsästysmaiden vuokraustoimintaa sekä ylläpitää
rekisteriä vuokratuista maista.
Toimikunta kokoontui 12.01.2020 seuramme jahtivajalla ja vuokrasopimuksia uusittaviksi on
123kpl. josta edellisvuosien rästejä tai palauttamatta jääneitä sopimuksia on paljon.
Metsästysmaata on seurallamme vuokrattuna 15800ha.

Peijaistoimikunta
Kokoonkutsujana Arto Numminen
Yhteispeijaiset pidetään tänäkin vuonna vaikka väkeä saattaa tulla enemmänkin, onhan kyseessä
Revon juhlapeijaiset, seuramme täyttää 90 vuotta.
Peijaisten suunnittelu aloitettiin jo 24.4.2019 pidetyssä päätöspalaverissa jossa päätettiin
ajankohdasta, pitopaikan varaamisesta sekä budjetista.
Erän peijaistoimikunnassa on kaksi kokkia jotka lupasivat loihtia ruokapöytään jotakin extraa, mm.
maksapateeta, lisäksi he auttoivat ja opastivat ruokalistan teossa.
Hirvenlihaa on varattu 220kg sekä 6 ison peuran paistit palvia varten. Heikkilän Savupalvelu
palvaa, Toivosen Lähikalasta kalatuotteet sekä päätettiin teettää uutuutena riistaryynäriä Perniön
Lihassa.
Alkoholipitoiset juomat Suomisen Kimmo hoitaa samalla kun palaa ”opintomatkaltaan” Virosta.
Musiikista pitää huolta Marianne Kantola orkestereineen ja viihdyttäjäksi mahdollisesti taikuri
Lauri Tuhkanen.
Juhlapuhujaksi pyydetään Riistakeskuksen Antti Rinnettä jos ajankohta hänelle sopii.
Tuolien ja pöytien kuljetuspalvelua pyydetään taas Heleniuksen Joukolta jota hän jo useana vuonna
pyyteettömästi antanut, siitä Joukolle suuret kiitokset.
Juhlavieraiden saapuessa paikalle olivat Erän miehet valmiina parkkipaikalla opastamassa
pysäköintiä.
Sisään saavuttiin jahtipäälliköiden kättelemänä ja huomion osoitukset 90 vuotta täyttävälle Revolle
otti vastaan seuramme puheenjohtaja Kimmo Suominen sekä sihteerimme Mikko Luostarinen.
Juhlat alkoivat tervetuliaispuheella jonka piti Risto Piilinen ms.Erästä .
Seuraavana oli vuorossa Kimmo Suomisen kertomus ms.Revon 90 vuotisesta  taipaleesta, seuran
perustamisesta, historiasta sekä tämänhetken toiminnasta.
Suomen Riistakeskuksen tervehdyksen lausui Antti Rinne.
Puheiden ja muistamisien jälkeen pitopalvelu Ahoska toi oman tervehdyksensä keittiöstä todeten
kaiken olevan valmista ja kehoitti juhlaväkeä notkuvien pöytien ääreen. Ja tätä juhlaväkeä todella
oli, keittiön työntekijät joutuivat välillä tiskaamaan ja sen jälkeen jännättiin ruuan riittävyyttä.
Tähän väen paljouteen, 380 henkilöön ei osattu varautua.



Ruokailun ja arvanmyynnin jälkeen iltaa jatkettiin tanssin tahdissa, kunnes taikuri saapui taikomaan
mitä ihmeellisimpiä temppuja lasten ja aikuisten iloksi.
Taikatemppujen jälkeen oli vuorossa arpajaiset runsaiden palkintojensa kera. Arpajaisvoittoina
tänäkin vuonna hirveä ja peuraa, palvina, makkarana ja purkkina. Suolaisten arpajaispalkintojen
jälkeen varmasti maistuu jo makea, joten nyt suunnattiin kohti kahvipöytää ja siellä olevan kakun
perään.
Monille tämä kahvitus päättää juhlan, mutta tanssitaitoisille ilta jatkuu vielä huomisen puolelle.
Sunnuntai aamuna palattiin arkeen ja alkoi juhlapaikan siivoaminen. Tuolit takaisin Pyheen
koululle, lattioiden lakaisua, vessojen pesua.
Roukkulin neliapilassa 8.10.2020 pidetyssä peijaispalaverissa todettiin korona-pandemian olevan
vielä voimissaan ja ehkäpä vielä pahenevan. Peijaistoimikunta teki päätöksen ja esitti seurojen
hallituksille tulevien hirvipeijaisten perumisesta. Toimikunta lopettaa peijaisten valmistelun.
Seurojen hallitukset pitivät pikakokouksen ja päättivät peijaisten perumisesta.

Suurpetojaosto
Kokoonkutsujana Suominen Kimmo
Suurpetoyhdysmiehenä on toiminut Ari Kilpeläinen

Seurallamme on myös Ms Repo ry:n, Ms Mynämäen Erä ry:n ja My Karjalan Korvenkävijät ry:n
välisen yhteistyösopimuksen edellyttämässä yhteistyöneuvottelukunnassa jäseninä seuran puheen-
johtaja, maanvuokraustoimikunnan kokoonkutsuja, hirvijahtipäällikkö sekä Matti Karhunen
toimikunnan sihteerinä.

Metsästys
Metsästysmaata oli seurallamme vuokrattuna yhteensä n.15800 ha vuonna 2020,
metsästysalueiltamme löytyy palstoja, jotka ovat kokonaan vuokraamatta ja tämä tulee jäsentemme
metsästystä harrastaessaan muistaa.
Hirvijahti aloitettiin 10. lokakuuta, viimeinen jahtipäivä seurueena oli 13.12.2019.
Varsinainen jahti tapahtui pääasiassa viikonloppuisin, mutta myös keskiviikkojahteja järjestettiin.
Peuroja on alueellamme runsaasti, alueillamme tapahtui 296 kaatoa, pääosin ns. kyttäysjahdissa.
Seuruejahtejakin järjestettiin, myös naapuriseuran kanssa yhteistyössä.
Pienpetopyyntiä on alueellamme suoritettu hyvin, metsästettävää riistaa on ollut hyvin ja on
edelleen.
Ajaville ja pysäyttäville koirille on maastoissa hyvät työskentelykaverit, harmiksemme valtion
koiratkin haluavat osansa. Toivottavasti pysyvät jatkossakin kiinnostuneena riistasta ja antavat
koiramme olla rauhassa.



Tilasto-osa (riistakoteista)
RIISTANHOITO
Riistan ruokintapaikkoja kpl
Metsäkanalinnut 4 Peltokanalinnut     3 Vesilinnut 4                Valkohäntäpeurat 65
Hirvet 0 Metsäjänikset       2 Rusakot 2               Metsäkauriit 19
Vakiovieraita useilla peuranruokinnoilla

Ruokinnassa käytettiin (suluissa viime vuosi)
Vilja  33690kg (58560 kg) Omenia 8860 kg (9755 kg) Juureksia 58940kg (72250 kg)
Rehukaalia 0kg (50 kg) Keinorehua 50kg (100 kg) Heinää 210 kg (175 kg) Suolaa 5kg (26kg)
Muuta 0kg (290 kg) Lehtikerppuja 13kpl (104kpl) Nuolukivi 72 kpl (91 kpl)
Haapoja kaadettu 3 kohteessa (5kohdetta)

Elinympäristöjen parantaminen ( kohdetta )
Metsäriista 0 Peltoriista 0    Ravinto-  ja suojapensaita ist. tai vesottu 0kpl
Vesilinnut ha

Pesimäpönttöjä maastoon kpl Riistapeltoja
3 kpl (5kpl) Yhteensä  11,21 ha (11,27 ha)

Pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti
Pyyntilaitteita käytössä
Loukkuja 28 kpl Jalkanaruja 0 kpl Varishäkkejä 1 kpl

Riistalaskennat

Talvi         0       0 osallistujaa Kesä 1      8 osallistujaa

Muut havainnot riistassa:
Kapisia kettuja ja supeja havaittu
Susista havaintoja runsaasti, ilveksistä myös havaintoja. Maakotkakin nähty.

METSÄSTYS
Rauhoitukset, rajoitukset ja valvonta
Rajoituksina käytettiin alueellisia ja lajikohtaisia rauhoituksia sekä kiintiöitä.
Lajeista rauhoitukset koskivat fasaania, peltopyytä ja naarasteertä. Kiintiöt koskivat metsäjänistä ja
urosteertä.
Metsästyksen vartijoita oli kaksi henkilöä.

Pyyntiluvanvarainen metsästys (tilastot vielä kesken)
Hirvi Valkohäntäpeura

Pyyntilupia 40 kpl 319,5 kpl
Saalis             40(28+24) kpl 318(210+216) kpl

Ampumatoiminta
Seura järjesti kilpailuja Haulikko 0 kplHirvi 0 kpl
Ampumakokeet Kivääri 1kpl Jousi 1kpl (yhdessä RHY:n kanssa)

Koulutus, neuvonta, tiedotus ja yhteistoiminta
Yhteistoimintaa naapuriseurojen ja RHY:n kanssa



Saalismäärä kpl (suluissa edellinen vuosi)
Kettu 41 (21) Villikissa    4 (2) Sepelkyyhky  78 (106)
Metsäjänis 0 (2) Heinäsorsa 0 Pyy 2 (0)
Metsäkauris   13 (14)(korttien mukaan) Lapasorsa 0 Lokit 4(2)
Mäyrä 1 (9) Sinisorsa 8 (7) Teeri 1 (1)
Tavit 0 (1) Varislinnut 223 (81) Haapana 0 (0)
Rusakko       5 (13) Merihanhi 13 (8)Villisika 0
Supikoira 35 (35) Kanadanhanhi   0 Ilves 0
Harakka  6 (0) Näätä 8 (1) Villiminkki 2 (2)

Muuta:
Saalis- ja ruokintatilastot on laadittu jäsenten palauttamien riistakorttien perusteella. Muistuttaisin
että riistakortin palautus on JÄSENVELVOITE.

Kilpailujen ja kiertopalkintojen voittajat

Kenneltoiminta: Mikko Luostarinen
Hirvikoirat: Hnn Hillavaaran Lumipyry om. Mikko Luostarinen
Ajavat koirat: San Haavankannon Hilla om. Heikki Sikilä
Riistanhoitokilpailu: Aalto Niko
Vahinkoeläinten vähentämiskilpailu: Hiivola Kari
Hirvimiesten kiertopalkinto: ?
Vuoden Hirvimies kiertopalkinto: ?
Vuoden Peuramies kiertopalkinto: ?
Haulikkoammunnan kiertopalkinto: -
Hirviammunnan kiertopalkinto: -

Seuran mestaruusammunnat:
Metsästyshaulikko: -
Metsästystrap: -
Hirvi 75m 10 liik.: -
Hirvi 100m 4+6:-

Johtokunta


